
kl. IV  

T. 8  Wyszukiwanie informacji w Internecie – sztuczki ułatwiające szukanie i zasady bezpieczeństwa 

1. Przeczytaj wiadomości do lekcji z podręcznika s.116 -118. 

2. Które z zaprezentowanych w podręczniku sztuczek mają największe zastosowanie 

praktyczne? Uzasadnij wybór. 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie lub edytorze tekstu i zapisz plik. 

3. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera – podręcznik s.11 

Jak zabezpieczyć swój komputer, żeby móc bezpiecznie korzystać z Internetu?  

Odpowiedz. pisemnie w zeszycie lub edytorze tekstu i zapisz plik. 

4. Pliki  lub zdjęcia prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki  

 

kl. V. 

T.8. Wstawiamy do tekstu tabelę. 

1.  Koniecznie prześlij zaległe zadania! 

2.  Przeczytaj wiadomości z podręcznika na temat wstawiania tabel do dok. tekst. w progr. 

Word: s. 120 -121. 

3.  Oglądnij film dotyczący wstawiania tabel do dokumentu tekstowego w programie Writer 

LibreOffice: 

Link – (Trzymaj wciśnięty przycisk CTRL i kliknij ten link):       

 https://www.youtube.com/watch?v=ZCaiu9ar-SY 

4.  Wykonaj ćwicz. 12. s. 122. 

LUB: 

 Wykonaj zadanie zaprezentowane na filmie w programie Writer LibreOffice: 

5.   Plik  lub zdjęcie prześlij na adres swojego nauczyciela informatyki. Koniecznie prześlij zaległe 

zadania. 

 

kl. VI 

T.8. Projekt w 5 krokach - Logomocja. Gry w Scratch. 

1.  Koniecznie wyślij zaległe zadania. 

2. Przeczytaj wiadomości z podręcznika s. 104 - 106. 

3. Na podstawie instrukcji – kroki 1- 4 w podręczniku wykonaj  projekt 

 

 LUB 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCaiu9ar-SY


 Jeżeli nie poradzisz sobie z tym zadaniem, wykonaj gry i programy według instrukcji zamieszczonej na 

str. 

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1090 

4 Plik programu lub zdjęcie prześlij do swojego nauczyciela informatyki. 

 

kl. VII 

t. 8. Programowanie w języku Logo – tworzenie programu, wykonywanie obliczeń i 

stosowanie zmiennych. 

 

Koniecznie prześlij zaległe zadania . 

1. Oglądnij film:    https://youtu.be/V_pBd5XiDhk 

2. Otwórz stronę zawierającą demonstracyjną wersje Lokomocji. 

link:   https://logo.oeiizk.waw.pl/ 

3. Zainstaluj program. Zrób zdjęcia z procesu instalacji i prześlij na mój adres. 

3.Oglądnij filmy:    

https://www.youtube.com/watch?v=LTEw5Nb4LKE 

( Dodatkowo możesz oglądnąć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8FSH5l92yE) 

4. Przeczytaj wiad. z podręcznika s. 146-149 

5. Na podstawie wiadomości w podręczniku i oglądniętego filmu wykonaj ćwiczenie 1 s. 148 i ćwicz. 2., 

s. 149.  

4. Jeżeli nie poradzisz sobie z tym zadaniem, na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku, 

napisz w punktach, jakie polecenia musisz wydać żółwiowi, aby narysował  

a)kwadrat 

b) prostokąt 

Np.  

1. Idź do przodu 100 kroków. 

2. Obróć się o 90 stopni. 

3. … 

4. itd. 

https://pliki.migra.pl/f.php?d=s&id=1090
https://youtu.be/V_pBd5XiDhk
https://logo.oeiizk.waw.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=LTEw5Nb4LKE
https://www.youtube.com/watch?v=t8FSH5l92yE


Następnie w notatniku lub Wordzie zapisz plik tekstowy, plik programu lub zdjęcie rysunku i prześlij do 

swojego nauczyciela informatyki. 

kl. VIII 
Tworzenie strony internetowej – podstawowa struktura. 

1. Koniecznie proszę o przesłanie zaległych zadań. 

2. Przeczytaj uważnie wiadomości w podręczniku s. 210-212. 

3. Oglądnij film na temat tworzenia str.  WWW w notatniku. Zwróć uwagę na znaczniki. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHy6uu44bYU 

 

4. Utwórz na Pulpicie folder „WWW” 

5. Przepisz w notatniku znaczniki w układzie zaprezentowanym na filmie. Podobny zapis 

znajdziecie w podręczniku na dole str. 212. 

6. Zapisz w folderze „WWW” plik notatnika. Nadaj mu nazwę „index.txt” 

7. Otwórz zapisany w folderze WWW plik index.txt /w Twoim systemie możesz nie widzieć 

rozszerzenia „.txt”, ale poznasz plik po ikonie. Poza tym możesz kliknąć na nim prawym 

przyciskiem myszki i w menu podręcznym kliknąć Właściwości. Wtedy sprawdzisz 

rozszerzenie swojego pliku, np.”TXT”/ 

7. W notatniku kliknij opcję „Plik-> Zapisz jako”. Następnie w nazwie pliku zapisz 

„index.html”. W opcji „Plik zapisz jako” wybierz „Wszystkie pliki”. W opcji kodowanie 

/KONIECZNIE!/ wybierz: UTF-8. Zapisz plik. 

, 

W folderze WWW powinny być 2 pliki: „index.txt” /z ikoną typową dla notatnika/ i 

index.html / z ikoną Twojej przeglądarki internetowej/ 

8. Jeśli chcesz zapisać tekst, zapisz go w między znacznikami <body>TWÓJ TEKST <body> 

9. Jeśli chcesz, żeby wyświetlały się polskie literki, tzw. ogonki w sekcji HEAD 

Umieść kod: <head><meta charset="utf-8"></head> 

10. Jeśli prześlesz plik notatnika, uznam, że zaliczyłeś zadanie, natomiast gdy prześlesz stronę 

z rozszerzeniem „index.html”, otrzymasz piątkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHy6uu44bYU


11. Pliki  prześlij  swojemu nauczycielowi informatyki 

 

Opracowanie: Dorota Gancarz-Pich, Piotr Majcher, Krzysztof Pieniecki 


